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Pekka Kilpeläinen, Sandvik Materials Handling, Finland
Omslagsbild:

Sandvik Materials Handling inom affärsområde Mining and Construction har hamnat rejält

i fokus under den senaste tiden genom flera stora och strategiska order inom området mate-

rialhantering i gruvor och anläggningsindustri. En av medarbetarna är Pekka Kilpeläinen,

37 år, servicechef för varumärket Roxon i Finland. Han har varit drygt tio år i företaget.

Efter högskoleutbildning inom automation fick han anställning som CAD-chef. Sedan 1995

är han ansvarig för företagets serviceverksamhet i Finland. Pekka tycker att det mest till-

fredsställande med arbetet är att tillsammans med kunderna utveckla och följa upp effektiva

och heltäckande servicekontrakt. Utöver jobbet och familjen (hustru och två barn) ägnar

han sig åt fotboll, rinkbandy och golf. Också det en sorts materialhantering ● 

Växande förtroende
Rör till konstgödselindustrin är en av

nischprodukterna för Sandvik Steel.

Materialets kemiska sammansättning

är helt anpassad för ändamålet.

Genom att använda specialstål som

korrosionsskydd i anläggningar för

framställning av konstgödsel minskas

riskerna för haverier och effektiviteten

i processen ökas betydligt. Att rören

håller kvaliteten bevisas gång på gång.

Det faller i god jord hos kunderna. 

Ta t ex det indiska företaget IFFCO

Kalol. Det byter nu ut sin gamla

värmeväxlare av Sandviks specialstål

till en ny av samma avancerade stål-

sort. Den gamla anläggningen installe-

rades 1975, alltså för mer än 26 år

sedan. Goda erfarenheter är bästa

näringen när nya beslut växer fram ●

Sandvik prisas i Nya Zeeland
Ford Motor Co i Auckland, Nya Zeeland är en ledande tillverkare av aluminium-

fälgar inom Ford-koncernen. Huvuddelen av produkterna exporteras till USA.

Fordfabriken utsågs förra året till det bästa exportföretaget i Nya Zeeland. 

I samband med detta uppmärksammades Sandvik Coromant som en strategisk

viktig leverantör av avancerade hårdmetallverktyg

och effektiva system för att hantera flödet av

verktygen. Sandvik sätter en ära i att motsvara 

kundens fordringar ●

Nattvärme ser dagens ljus
Rör från Sandvik Steel och tråd från

Kanthal är vitala delar i ett nyutvecklat

system för värmelagring som kan

komma att spela en mycket stor roll 

i elpannor för bostadsuppvärmning.

Idén bygger på en uppfinning som

handlar om att i en ny och mycket

effektivare värmeackumulator lagra

energi producerad på natten och

använda den på dagen då elkostnaden

ofta är väsentligt högre. I Korea är

elkostnaden på natten exempelvis bara

en fjärdedel så hög som på dagen. I just

Korea har produktion nyligen startats

och potentialen bedöms vara mycket

stor även på många andra håll i världen.

Genom den nya tekniken kan man spara

avsevärda mängder energi och pengar.

Det ser ljust ut för nattvärmen ●

Kapitalmarknadsdagar
med tillväxt i fokus

”Tillväxt inom NAFTA-området”.

Detta var årets tema på Sandviks

internationella kapitalmarknadsdagar.

Under tre intensiva dagar i Fair Lawn

utanför New York, i Scranton, Pennsyl-

vania och Crystal Lake, nära Chicago,

Illinois, fick femtio deltagare från

finansmarknad och media en ingående

presentation av koncernens verksamhet

inom detta prioriterade marknads-

block. Efter en inledande redogörelse

för Sandviks tillväxtmål och utveck-

lingen under det första kvartalet i år

stod besök vid flera av produktions-

anläggningarna på programmet. Där

fick deltagarna på ort och ställe träffa

ansvariga chefer och se hur tillverk-

ningen av koncernens avancerade

produkter går till ●
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NAFTA, d v s USA, Kanada och Mexico, är ett

av Sandviks prioriterade områden och koncer-

nens expansion här har varit mycket kraftig.

Försäljningen har sedan 1993, inklusive för-

värv, vuxit med i genomsnitt 12 % per år till

över 11 miljarder kronor. Idag svarar NAFTA,

där USA är den dominerande delen, för 26 %

av den totala omsättningen jämfört med 21 %

1993. Sandvik har investerat cirka 2 miljarder

kronor i ökad kapacitet här under denna tids-

period och antalet anställda är nu över 6 000.

Idag tillverkas mer än 70 % av det som säljs

lokalt inom marknadsområdet. 

Koncernen är med andra ord väletablerad

på den nordamerikanska marknaden och väl

positionerad för ytterligare tillväxt. Investe-

ringarna fullföljs, produktionsresurserna ökas

och marknadsorganisationen stärks. Siktet är

inställt på att fortsätta ta marknadsandelar

inom alla tre affärsområden. 

KUNDER INOM 

ALLA OMRÅDEN

Kunderna finns inom många sektorer; Bil- och

flygindustrin. Verkstadsindustrin. Elektronik-

industrin. Gruv- och anläggningsindustrin.

Processindustrin. Olja-/gas- och kraftindustrin.

Överallt där det ställs krav på ökad produk-

tivitet. Sandvik marknadsför sig också som en

produktivitetspartner för kunderna.

Idag finns omkring trettio tillverknings-

enheter inom marknadsområdet. I Fair Lawn,

strax väster om New York ligger Sandviks

huvudkontor för NAFTA liksom Sandvik

Coromants huvudanläggning i USA. Det är den

näst största fabriken för tillverkning av hård-

metallskär inom koncernen. De flesta kunderna

finns inom verkstadsindustrin samt inom bil-

och flygindustrin. I Fair Lawn ligger också

Sandvik Proceras fabrik för tillverkning av

individuellt anpassade tandhättor i keramik.

Potentialen för produkten är mycket stor inter-

nationellt sett och inte minst USA representerar

en jättemarknad. I Stafford utanför Houston i

Texas tillverkas skär i keramik, diamant och

andra hårda material för speciellt svår bearbet-

ning, t ex i aluminium. I Mexiko tillverkar

Sandvik Hard Materials kulor i hårdmetall för

Expansion i 
NAFTA

kulspetspennor samt hårdmetallstavar för

borrar som används av världens ledande till-

verkare av mobiltelefoner.

I Burlington, nära Toronto, Kanada,

produceras underjordslastare av varumärket

EJC för gruvindustrin. Nyligen utvecklades 

där världens lägsta lastmaskin anpassad för

platinagruvor i Afrika. I Florida, närmare

bestämt i staden Alachua, gör Sandvik Mining

and Constructions dotterbolag Driltech

Mission maskiner för ovanjordsborrning, t ex

för vattenborrning.

Sandvik Steel har sina huvudanläggningar

i Scranton, Pennsylvania. Där tillverkas söm-

lösa rostfria rör samt fjäder- och svetstråd. De

färdiga stålprodukterna når kunderna inom

NAFTA via en nybyggd distributionscentral. 

I Benton Harbor, Michigan, tillverkas rostfria

band och Sandvik Special Metals i Kennewick,

Washington, producerar titan- och zirkonium-

rör. I Arnprior, Kanada, ligger en avancerad

anläggning för produktion av rör i rostfria stål

och nickellegeringar. Sandviks dotterbolag

Kanthal har tillverkning av värmeelement och

ugnar för elektronikindustrin i Kalifornien och

i Florida görs precisionstråd som används bl a

i datorer ● 



Sandvik visar vägen 
Borriggar, verktyg och service från Sandvik Tamrock spelar en viktig

roll när motorvägen mellan Columbus, Ohio och Charleston, North

Carolina i USA skall färdigställas. Uppgiften är imponerande. Den

trefiliga motorvägen skall dras genom bergskedjan Appalacherna. 

Den nu aktuella etappen gäller en sträcka på tio kilometer. Granit-

klippor med en höjd av närmare 100 meter skall forceras och totalt

handlar det om långt över tio miljoner ton berg som skall avverkas.

Med hjälp av den avancerade utrustningen från Sandvik Tamrock

kan arbetet genomföras på ett effektivt sätt. Bergsäkert ●
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Solid expansion
Sandvik Coromants femtioårsjubilerande Gimofabrik – världens främsta till-

verkningsenhet för hårdmetallprodukter – har tagit i bruk en ny anläggning för

tillverkning av företagets unika verktyg i solid hårdmetall. Detta är ett led i ett

långsiktigt investeringsprogram inom området på ca 250 MSEK. Efterfrågan

på solid hårdmetall växer kraftigt på grund av snabbare och effektivare verk-

tygsmaskiner i kombination med ökad användning av nya svårbearbetade

material och väsentligt högre produktivitetskrav från kunderna. En nyhet är

att skräddarsydda verktyg i solid hårdmetall nu kan beställas direkt via Inter-

net. Efter de senaste investeringarna i Gimo finns hela tillverkningsprocessen 

för solida hårdmetallverktyg, från råvara till färdig produkt, samlad i en 

enda anläggning. Det ger en god, för att inte säga solid, 

grund för fortsatt internationell expansion ● 

Förändringsprogram inom Sandvik Steel
Inom Sandvik Steel genomförs just nu det tidigare aviserade förändringsprogrammet som skall

höja och säkerställa en uthållig tillfredsställande resultatnivå samt minska de cykliska effekterna. 

Programmet omfattar bl a åtgärder för att öka effektiviteten och anpassa produktionskapacite-

ten. Förändringarna påverkar verksamheten såväl inom som utanför Sverige och innebär att 

personalstyrkan kommer att minskas med totalt 600-700 personer inom affärssektorn. Det 

programmet beräknas ge en årlig resultatförbättring på i storleksordningen 200 MSEK. 

Några av de åtgärder som genomförts sedan i slutet av år 2000 är bl a: 

• Försäljning av Guldsmedshyttebruks AB som tillverkar grovt gjutgods 

för användning i stålverk.

• Planerad nedläggning av rörtillverkningen vid Sterling Tubes i Stor-

britannien och överföring av produktionen till huvudanläggningen 

i Sandviken och andra enheter inom Sandvik-koncernen.

• Omstrukturering av fjädertrådsproduktionen vid enheterna i Sand-

viken och Mjölby ●

Ny VD för Sandvik CTT
Roland Setterberg har utsetts till ny VD

för Sandvik CTT inom affärsområdet

Tooling. Han kommer närmast från

posten som VD för Sandvik Internatio-

nal. Roland Setterberg efterträder

Håkan Larsson som utsetts till ny VD

för Sandviks dotterbolag i Spanien ● 

Ren njutning
Tycker du om vin? Har du samtidigt ett gott

öga till Sandvik? Då är du säkert tacksam för

att koncernen indirekt finns med även i den

branschen. Sandvik Steel levererar nämligen

svetstråd som används vid svetsning av vin-

tankar, vilka i sin tur används av vinprodu-

center i bl a Australien och champagnetillver-

kare i Frankrike. Tråden klarar kundernas

mycket höga krav på renhet. Och det är väl

inte så korkat. Skål! ●
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Mycket har hänt sedan dess. 

Bakom den lyckosamma utveck-

lingen finns ett omfattande bergtek-

niskt kunnande. I fokus just nu står det 

genom årets Haglund-medalj uppmärksam-

made Icutroc-projektet. Det är en strategiskt 

intressant kombination av verktygsteknologi 

och maskintekniskt kunnande. Efter fyra-fem 

års utvecklingsarbete i ett internationellt 

projekt med Sandvik-bolag, kunder, univer-

sitet och andra externa forskningsinstitu-

tioner har nu frukterna börjat skördas. 

Flera utrustningar enligt Icutroc-konceptet 

har sålts och försäljningspotentialen är runt 

100 MSEK per år. Finessen är helt enkelt att 

kunna arbeta med mekanisk avverkning i hår-

dare berg än tidigare utan att borra och spränga. 

Det är lätt att förstå att detta har stor betydelse 

vid arbete med t ex vägtunnlar i känsliga 

miljöer och inom tättbebyggda områden.

Även inom andra sektorer leder ingenjö-

rerna i Zeltweg utvecklingen av tekniskt

avancerade system för brytning av berg. Ett

stort område för närvarande är utvinning av

platinum som används till smycken och i

bilarnas katalysatorer. Voest Alpine är först 

till framtiden inom detta och flera andra stra-

tegiskt viktiga områden ● 

Omgiven av Alpernas snöklädda toppar ligger

Voest Alpine Bergtechniks huvudanläggning i

Zeltweg, Österrike. Här arbetar drygt 400

personer med att tillverka maskiner för meka-

nisk avverkning av kol och andra lösa berg-

arter. Produkterna används inom gruvor och

anläggningsindustrin, t ex vid tunneldrivning

och byggande av vägar och transportsystem

under jord. Företaget har framgångsrikt lyckats

i utvecklingen av nya system och områden och

har en världsledande position inom sina nischer.

I anläggningen produceras också bl a små

och medelstora sänkborrningsriggar och reserv-

delar av märket BPI som används ovan jord i 

t ex stenbrott. Där finns också ett projekt- och

teknikcentrum inom Sandvik Materials Hand-

ling som utvecklar effektiva system för mate-

rialhantering inom gruvor, dagbrott, hamnar

och terminaler – ja, hela transportkedjan. Man

kan med fog säga att aktiviteterna i Zeltweg

representerar skräddarsydd ingenjörskonst på

hög nivå.

Verksamheten har lång tradition. Voest

Alpine etablerades tiotalet år före Sandvik och

firade helt nyligen sitt 150-årsjubileum. Paral-

leller finns till Sandvik på flera sätt – båda

företagen hade t ex järnvägsindustrin som en

viktig kund till en början.

Kunskap 
på topp
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Bredband har givit  
tillväxt för Kanthal
Det grävs mer än någonsin just nu.

Överallt på vårt klot. Längs bl a de

stora trafikstråken världen över läggs

kabel som skall ge konsumenterna

snabbare Internet-

förbindelser. Kabeln

som används är av

fiberoptisk typ, s k

bredband. Den tillver-

kas av ett begränsat

antal företag. Gemen-

samt för dem alla är

att de i tillverknings-

processen använder

sig av Kanthals

värmeelement som

klarar de mycket höga

temperaturer det är

fråga om, upp emot 

1 850 °C. Den kraf-

tiga bredbandsutbyggnaden under senare

år har givit nya försäljningsmöjligheter

för de avancerade elementen och höjt

temperaturen på Sandviks dotterbolag

Kanthal ●

Sandvik har träffat överenskommelse 
om att köpa del av Svedala
Sandvik Mining and Construction har träffat en överenskommelse med det finska

företaget Metso Corporation om förvärv av delar av Svedala Industri AB. Metsos

nu aktuella uppköpserbjudande på Svedala Industri förutsätter av konkurrensskäl

att vissa delar av företagets verksamhet avyttras. Sandviks övertagande förutsätter

slutförande av Metsos erbjudande samt berörda myndigheters godkännande som

väntas inom den närmaste tiden.   

Överenskommelsen gäller produkter för gruv- och anläggningsindustrin –

krossar, siktar och matare samt mobila kross- och siktstationer. I förvärvet ingår

Svedala Industris produktionsenheter i Svedala och Arbrå, Sverige samt Chauny,

Frankrike. Verksamheten omsätter 1 400 MSEK och antalet anställda är ca 900.

Förvärvet beräknas direkt ge ett positivt bidrag till Sandviks resultat.

Världsmarknaden inom området uppgår till mer än 40 miljarder kronor och

de produkter som ingår i förvärvet representerar flera starka globala varumärken.

– Produkterna utgör ett naturligt komplement till Sandvik Mining and

Constructions verksamhet och förvärvet innebär att vi kan erbjuda våra kunder

ett komplett program för såväl borrning, lastning samt transport av berg och

mineraler som krossning, siktning och fragmentering, säger Anders Ilstam, chef

för affärsområde Sandvik Mining and Construction ●

Sandvik på väg

Nu har Sandvik fått en gata upp-

kallad efter sig. Namnet är Sandvik

Avenue och landet är Kina. Den

kilometerlånga gatan ligger invid

Sandviks fabrik för tillverkning av

bl a hårdmetallverktyg i halvmiljon-

staden Langfang söder om Beijing.

Koncernens närvaro på denna

viktiga marknad blir därmed tyd-

ligare även för gemene man –

åtminstone om man befinner sig i

Langfang med omnejd. Att kunder-

na redan tidigare valt Sandviks väg

är en helt annan historia ●

Internationell utblick
I år får 16 högskolestudenter från 

Sverige göra 6–8 veckors sommar-

praktik  på några av Sandvik-

koncernens dotterbolag runt om i 

världen: i USA, Tyskland, Storbri-

tannien och Spanien. Deras studie-

bakgrund finns inom områdena 

materialfysik, maskinteknik, 

teknisk fysik, marknadsföring, 

industriell ekonomi, ekonomi. 

Skräddarsydd kompetens för en 

eventuell fortsatt karriär inom 

koncernen med andra ord ●
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Sandvik stärker 
positionen i Indien
Sandvik har efter förvärv av ytterligare drygt 14% av aktierna i dotterbolaget

Sandvik Asia Ltd nu en ägarandel på ca 89% i bolaget. Sandvik Asia med verk-

samhet i Pune, utanför Bombay, bildades 1960 och har idag ca 700 anställda.

Omsättningen uppgår till ca 400 MSEK. Tillverkningen omfattar hårdmetall-

verktyg för skärande metallbearbetning, verktyg för bergborrning samt slitdelar 

i hårdmetall. Sandvik Asia är noterat vid Bombay Stock Exchange och handlas 

på National Stock Exchange of India.

Sandvik har också förvärvat resterande 49 % av aktierna i det indiska dotter-

bolaget Sandvik Choksi Ltd, i Mehsana i delstaten Gujarat, som tillverkar extrude-

rade sömlösa rostfria rör för Indien och de övriga asiatiska marknaderna. Sandvik

har ägt 51 % av aktierna sedan företaget grundades 1996. Anläggningen motsvarar

nu högsta internationella standard produktionstekniskt, produktivitets- och

kvalitetsmässigt. Efter att företaget  blivit helägt integreras det i Sandvik Steels

globala produktionsnätverk ● 

Vem äger Sandvik?
De tio största ägarna i Sandvik 

var den 30 juni 2001: 

Andel i % 

AB Industrivärden 8,7

Robur 6,0

Alecta pensions-
försäkring (fd SPP) 3,5

Handelsbankens
Pensionsstiftelse 3,3

Handelsbankens
Aktiefonder 2,6

Nordea Aktiefonder 1,9

AMF Pension 1,8

Skandia 1,7

4:e AP-fonden 1,4

Putnam International
Growth Fund 1,2 

Stor gruvorder 
från Thailand
Sandvik Materials Handling har fått en

stor order på utveckling, leverans och

installation av ett komplett material-

hanteringssystem från företaget Italian-

Thai Development Public Company Ltd

(ITD) för verksamheten i kolgruvan

Mae Moh i norra Thailand. Det sam-

manlagda ordervärdet uppgår till ca 

430 MSEK och anläggningen skall tas 

i drift i april 2002.

ITD är ett av de största företagen i

Thailand inom sin bransch. Den utrust-

ning som nu beställts, bl a krossar och

transportsystem, skall användas vid

borttransport av totalt 500 miljoner

kubikmeter överliggande marklager vid

kolgruvan under de närmaste nio åren.

– Ordern omfattar ett av världens

största system i sitt slag med en kapa-

citet på 22 000 ton i timmen och visar

vår mycket stora konkurrensförmåga

och vår ledande ställning inom området,

säger Jarmo Juntunen, VD på Sandvik

Materials Handling ●

Sandvik expanderar i Sydamerika
Sandvik har genom sitt affärsområde Tooling förvärvat majoriteten av

det brasilianska företaget Hurth-Infer SAs tillverkning och försäljning av

solida hårdmetallverktyg. Företaget är Brasiliens ledan-

de inom området och har även en omfattande service-

verksamhet i form av bl a omslipning av verktyg.

Sandvik Hurth-Infers försäljning uppgår till 65

MSEK och antalet anställda är 75. Tillverkningen av

solida hårdmetallverktyg sker i Sorocaba väster om

Sao Paulo och två servicecenter finns i landet. 

Sandvik Mining and Construction har förvärvat det chilenska före-

taget Bafco Mineria y Servicios S.A. som är ledande inom service till

gruvindustrin i Chile. Omsättningen är ca 85 MSEK och antalet anställ-

da 180. Bafco har flera starka varumärken i bran-

schen, t ex Normet och Liebherr, som kompletterar

Sandvik Mining and Constructions redan tidigare

omfattande produktutbud ● 



8 ·  MÖT SANDVIK  2 /2001

● Fortsatt hög orderingång och fakturering.

● Rekordresultat, 1 635 MSEK efter finansnetto,

+18 % exkl. jämförelsestörande poster.

● Bättre resultat för samtliga affärsområden.

● Återköp av 2 316 000 aktier. 

Delårsrapport
april – juni 2001

MARKNADSUTSIKTER PÅ KORT SIKT

Den senaste tidens konjunkturutveckling

förutses leda till en viss fortsatt avmattning av

efterfrågan. Utvecklingen för Sandviks olika

produktområden varierar emellertid. Försälj-

ningen av produkter till fordons- och konsu-

mentnära områden antas bli fortsatt låg

medan efterfrågan från investeringsrelaterade

områden bedöms förbli relativt god.

ANDRA KVARTALET 2001

Orderingången i andra kvartalet uppgick till

12 980 MSEK (11 230) vilket var en ökning

med 16 % totalt och 5 % i fast valuta för

jämförbara enheter. Volymen var oförändrad

mot första kvartalet. 

Faktureringen uppgick till 12 440 MSEK

(11 040), en ökning med 13 % totalt och 2 %

i fast valuta för jämförbara enheter. Högre

valutakurser påverkade faktureringen positivt

med 11 % i kvartalet. 

Faktureringen var fortsatt hög men varie-

rade mellan marknadsområdena. Den ökade i

Europa, +5 %, som svarar för nära 50 % av

koncernens totala fakturering, liksom i Afrika/

Mellanöstern och Asien/Australien. I NAFTA

sjönk faktureringen med 8 % jämfört med

föregående år. 

Utvecklingen av efterfrågan från de olika

kundsegmenten var i stort sett densamma

som i föregående kvartal. Efterfrågan inom

allmän verkstadsindustri var fortsatt relativt

god och den gynnsamma trenden för investe-

ringsrelaterade produkter till bl a olja/gas-

industri fortsatte. Försäljningen till bland

annat fordons- och elektronikindustrin för-

svagades ytterligare. Aktiviteten inom gruv-

industrin var oförändrat hög trots lägre

metallpriser medan efterfrågan från anlägg-

ningsindustrin var lägre. 

RESULTAT OCH KASSAFLÖDE

Rörelseresultatet i andra kvartalet nådde det

högsta värdet någonsin före jämförelse-

störande poster och uppgick till 1 760 MSEK

(1 495), 14 % av faktureringen. Ökningen av

resultatet var 18 % mot föregående år och

påverkades positivt av högre fakturerings-

volymer och bra kapacitetsutnyttjande.

Därtill påverkade ändrade valutakurser

resultatet positivt med ca 200 MSEK. Samtli-

ga tre affärsområden förbättrade resultaten.

Finansnettot uppgick till -125 MSEK 

(-105). Resultatet efter finansnetto ökade med

18 % till 1 635 MSEK, 13 % av fakturering-

en. Nettoresultatet uppgick till 982 MSEK 

(1 058). Vinst per aktie exklusive jämförelse-

störande poster blev 3,80 SEK (3,00) och för

de senaste 12 månaderna 13,50 SEK. 

Det operativa kassaflödet uppgick till +726

MSEK, en minskning med 23 MSEK mot

föregående år. Rörelsekapitalet ökade vilket

främst var hänförbart till högre lager inom

områden med god orderingång och belägg-

ning medan lagervolymen minskade inom

Sandvik Specialty Steels. Investeringarna i an-

läggningar uppgick i kvartalet till 622 MSEK

och förvärv till 62 MSEK.  

Räntebärande skulder och avsättningar

minskat med likvida medel gav en nettoskuld

på 9 552 MSEK (6 500 per 31 mars 2001).

Förändringen mot föregående kvartal var i

huvudsak hänförbar till betald utdelning och

återköp av aktier. Likvida medel uppgick till

1 916 MSEK (1 946) och lån till 8 183 MSEK

(5 356). 

Avkastningen på sysselsatt kapital exklusi-

ve jämförelsestörande poster under de senaste

12 månaderna uppgick till 18,7 % (18,2 %

för hela 2000) och avkastningen på eget

kapital uppgick till 15,4 % (14,7 %). Antalet

utestående aktier var 256 380 000 efter åter-

köp av 2 316 000 under andra kvartalet. Eget

kapital per aktie var 91,30 SEK (89,00) och

soliditeten 50 % (55). Nettoskuldsättnings-

graden var 0,4 (0,3). 

Antalet anställda uppgick till 34 869 vid

utgången av perioden, en minskning med 96

personer för jämförbara enheter under kvar-

talet. Inom Sandvik Tooling och Sandvik

Mining and Construction ökade antalet

anställda inom försäljningsorganisationen

medan antalet anställda minskade inom

Sandvik Specialty Steels.

AFFÄRSOMRÅDEN

Sandviks verksamhet är koncentrerad till 

tre kärnområden: Sandvik Tooling, Sandvik

Mining and Construction och Sandvik 

Specialty Steels, områden där teknologi-

innehållet är stort och där koncernen är

världsledande inom utvalda områden. 

Sandvik Toolings orderingång uppgick till

4 253 MSEK (3 895) vilket var en oförändrad

hög nivå jämfört med föregående år. Order-

ingången ökade för skärande verktyg i hård-

metall men minskade för verktyg i snabbstål

och ämnen i hårdmetall. Aktiviteten var fort-

satt god i EU, Östeuropa och Asien, särskilt i

Kina. Efterfrågan från fordonsindustrin var

svag medan försäljningen var fortsatt bra till

verkstads-, flyg-, olja/gas-industrin samt till-

verkare av formverktyg. 

Faktureringen ökade med 3 % och uppgick

till 4 296 MSEK (3 832). Utvecklingen inom

EU, Östeuropa och Asien/Australien var

fortsatt gynnsam. Offensiva satsningar på

marknads- och säljorganisationen samt på nya

produkter och servicekoncept har starkt

bidragit till den goda utvecklingen. Fakture-

ringen i NAFTA har dock minskat på grund av

det allmänt försämrade affärsklimatet. 

Rörelseresultatet ökade med 16 % och

uppgick i kvartalet till 892 MSEK (770) eller

NYCKELTAL

Kv 2 Kv 2 Förändr. Kv 1-2 Kv 1-2 Förändr.
MSEK 2001 2000 %  2001 2000 %

Orderingång 12 980 11 230 +16 1) 25 550 22 730 +121)

Fakturering 12 440 11 040 +13 2) 24 490 21 360 +152)

Rörelseresultat exkl. jämförelsest. poster3) 1 760 1 495 +18 3 400 2 890 +18
% 14 14 14 14

Rörelseresultat 1 760 1 855 -5 3 400 3 550 -4
% 14 17 14 17

Resultat efter finansnetto 
exkl. jämförelsestörande poster3) 1 635 1 390 +18 3 160 2 650 +19

% 13 13 13 12
Resultat efter finansnetto 1 635 1 750 -7 3 160 3 310 -5

% 13 16 13 15
Nettovinst 982 1 058 -7 1 883 2 096 -10

% 8 10 8 10
Vinst per aktie4), SEK - - 13,50 10,70
Avkastning på sysselsatt kapital 4), % - - 18,7 17,2

1) 5 % resp. 3 % i fast valuta för jämförbara enheter. 3) Jämförelsest. poster +660 MSEK år 2000, varav 300 i kv 1 och 360 i kv 2.
2) 2 % resp. 6 % i fast valuta för jämförbara enheter. 4) Rullande 12-månader, exkl. jämförelsestörande poster.



21 % av faktureringen. Bra volym och pro-

duktivitet bidrog tillsammans med en gynn-

sam valuta till den goda resultatutvecklingen

och kompenserade högre kostnader för rå-

varor och satsningar på marknadsorganisa-

tionen. Resultatutvecklingen för snabbståls-

verksamheten i USA var otillfredsställande. 

I kvartalet förvärvades majoriteten i det

brasilianska företaget Hurth-Infer SAs till-

verkning och försäljning av solida hård-

metallverktyg. Förvärvet stärker Sandvik

Toolings position inom det snabbt växande

området solida hårdmetallverktyg och ökar

konkurrenskraften inom specialverktyg där

potentialen är särskilt stor.

Sandvik Mining and Constructions
orderingång uppgick till 3 923 MSEK 

(2 630), vilket var en ökning med 35 % i fast

valuta för jämförbara enheter. Orderingång-

en i andra kvartalet var den högsta någonsin

sedan affärsområdet bildades. Efterfrågan

var fortsatt god från gruvindustrin för bryt-

ning av såväl basmetaller som kol. I kvartalet

erhölls en order värd ca 430 MSEK för

installation av ett komplett materialhante-

ringssystem i Thailand. 

Faktureringen ökade med 8 % i fast

valuta för jämförbara enheter och uppgick

till 3 270 MSEK (2 666). Ökningen var

fortsatt kraftig inom Afrika, Asien/Australien

och god inom EU. Undantaget var NAFTA

där faktureringen till anläggningsindustrin

minskade mot föregående år även om en

stabilisering skedde under kvartalet. 

Rörelseresultatet uppgick till 351 MSEK

(287) eller 11 % av faktureringen, en ökning

med 22 %. Resultatförbättringen berodde

främst på en stark volymutveckling och ett

högt kapacitetsutnyttjande.

I kvartalet förvärvades det chilenska

serviceföretaget Bafco Mineria y Servicios

S.A. Förvärvet ligger i linje med affärsområ-

dets strategi att växa inom serviceområdet

och det stärker Sandviks position som ledan-

de partner till kunderna inom den chilenska

gruvindustrin.

I kvartalet träffades en överenskommelse

med det finska företaget Metso Corporation

om förvärv av delar av Svedala Industri AB.

Sandviks övertagande förutsätter slutförande

av Metsos aktuella uppköpserbjudande på

Svedala Industri. Överenskommelsen gäller

produkter för gruv- och anläggningsindustrin

– krossar, siktar och matare samt mobila

kross- och siktstationer. I förvärvet ingår

Svedala Industris produktionsenheter i

Svedala och Arbrå, Sverige, samt Chauny,

Frankrike. Produkterna utgör ett naturligt

komplement till Sandvik Mining and 

Constructions verksamhet och förvärvet

innebär att erbjudandet till kunderna blir

komplett, för såväl borrning, lastning samt

transport av berg och mineraler som kross-

ning, siktning och fragmentering.

Sandvik Specialty Steels orderingång

uppgick till 3 696 MSEK (3 737), vilket var

en minskning från föregående år med 11 % 

i fast valuta för jämförbara enheter. Efter-

frågan var fortsatt svag i NAFTA samt delar

av Asien/Australien och minskade nu även i

Europa. 

Försäljningen till konsumentrelaterade

kundsegment som bl a fordons- och elektro-

nikindustri försvagades ytterligare medan

efterfrågan från olja/gas- och energiindustri

var fortsatt god. 
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ORDERINGÅNG 

PER KVARTAL

FAKTURERING 

PER KVARTAL

KONCERNENS 

RÖRELSERESULTAT*

AVKASTNING*,

Rul lande 12-månader

* exkl . engångsposter

FAKTURERING PER MARKNADSOMRÅDE, MSEK

Kv 1 Kv 2 Helår Kv 1 Kv 2 Kv 1-2 Förändr.
2000 2000 2000 2001 2001 2001 % %1)

EU (exkl. Sverige) 3 825 3 951 15 559 4 551 4 464 9 015 16 7
Sverige 623 616 2 375 586 583 1 169 -6 -2
Övriga Europa 628 639 2 623 853 899 1 752 38 30

Europa totalt 5 076 5 206 20 557 5 990 5 946 11 936 16 8

NAFTA 2 722 2 817 11 273 2 960 2 969 5 929 7 -4
Sydamerika 419 490 1 888 451 526 977 7 -2
Afrika/Mellanöstern 391 420 1 921 611 616 1 227 51 48
Asien/Australien 1 712 2 107 8 111 2 038 2 383 4 421 16 8

Koncernen totalt 10 320 11 040 43 750 12 050 12 440 24 490 15 6

FAKTURERING PER AFFÄRSOMRÅDE, MSEK
Svk Tooling 3 818 3 832 15 507 4 258 4 296 8 554 12 6
Svk Mining and Construction 2 248 2 666 10 184 2 984 3 270 6 254 27 15
Svk Specialty Steels 3 319 3 583 14 209 3 690 3 763 7 453 8 0
Seco Tools2) 916 946 3 785 1 103 1 092 2 195 18 7
Koncerngemensamt 19 13 65 15 19 34 / /

Koncernen totalt 10 320 11 040 43 750 12 050 12 440 24 490 15 6

1) Förändring mot föregående år i fast valuta för jämförbara enheter.
2) Genom majoritetsinnehav i Seco Tools konsoliderar Sandvik detta bolag.

För kommentarer hänvisas till bolagets delårsrapport.

UTVECKLING PER MARKNADSOMRÅDE, ANDRA KVARTALET, 2001

Marknadsområde Fakturering MSEK Andel % Förändr.* %
EU 5 047 41 +3
Övriga Europa 899 7 +29

Europa totalt 5 946 48 +5

NAFTA 2 969 24 -8
Sydamerika 526 4 -5
Afrika/Mellanöstern 616 5 +38
Asien/Australien 2 383 19 +4

Totalt 12 440 100 +2

* i fast valuta för jämförbara enheter.
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Faktureringen uppgick till 3 763 MSEK 

(3 583) vilket var en minskning med 5 % i

fast valuta för jämförbara enheter. Lägre

legeringstillägg svarade för cirka hälften av

minskningen. Faktureringen sjönk inom i

stort sett samtliga marknadsområden. 

Rörelseresultatet ökade i kvartalet med 

6 % från föregående år och uppgick till 341

MSEK (321) eller 9 % av faktureringen.

Resultatökningen var främst hänförbar till en

positiv valutautveckling men också till bättre

produktmix och högre produktivitet. Lägre

priser på nickel i lager påverkade resultatet

negativt med 60 MSEK. 

med 12 % totalt och 3 % i fast valuta för

jämförbara enheter. Faktureringen uppgick

till 24 490 MSEK (21 360), en ökning med

15 % totalt och 6 % i fast valuta för jämför-

bara enheter. Högre valutakurser påverkade

faktureringen positivt med 9 %. 

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestö-

rande poster för januari-juni uppgick till 

3 400 MSEK (2 890). Detta var en ökning

med 18 % och i absoluta tal med 510 MSEK.

Rörelsemarginalen uppgick till 14 % av

faktureringen. Ändrade valutakurser påverka-

de resultatet positivt med ca 350 MSEK. 

Finansnettot blev -240 MSEK (-240) och

resultatet efter finansnetto exklusive jämförel-

sestörande poster uppgick till 3 160 MSEK 

(2 650), en ökning med 19 %. Skattesatsen

var 36 % och nettoresultatet uppgick till 

1 883 MSEK  (2 096). 

Kassaflödet från den operativa verksamhe-

ten var 1 695 MSEK. Koncernens investering-

ar i anläggningar uppgick till 1 184 MSEK

(823). Företagsförvärv gjordes med 127

MSEK. Efter investeringar, förvärv och avytt-

ringar var kassaflödet 534 MSEK. 

Antalet anställda uppgick till 34 869.

Moderbolagets fakturering var 6 530 MSEK

(6 157), rörelseresultatet 986 MSEK (711)

och likvida medel plus räntebärande tillgång-

ar minus räntebärande skulder uppgick till

550 MSEK (1 785 per 31 december 2000).

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet

med Redovisningsrådets rekommendation

RR20 Delårsrapportering. Den 1 januari

2001 har ytterligare ett antal rekommenda-

tioner från Redovisningsrådet trätt i kraft.

Tillämpningen från denna tidpunkt av RR9

Inkomstskatter har inneburit byte av redovis-

ningsprincip och jämförelsetal för år 2000

har därför justerats. Tillämpningen av övriga

nya rekommendationer har inte haft någon

betydande effekt på Sandviks rapportering.

ÅTERKÖP AV AKTIER

Sandviks innehav av egna aktier uppgick den

30 juni till 2 316 000, motsvarande 0,9 pro-

cent av det totala antalet aktier (258 696 000).

Köpeskillingen uppgick till ca 520 MSEK.

Sandvik har enligt Bolagsstämmans beslut i

maj 2001 möjlighet att totalt återköpa 

12 934 800 aktier motsvarande 5 procent av

totala antalet aktier. Bemyndigandet avser

perioden fram till nästa ordinarie bolags-

stämma.

STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR

● Sandvik Steel tillkännagav i början av

januari 2001 planer på att lägga ned till-

verkningen av sömlösa rör i Storbritannien.

Avvecklingen, som sker i augusti 2001,

berör sammanlagt ca 250 anställda och är

ett led i det tidigare aviserade förändrings-

programmet inom Sandvik Steel.

● Sandvik blev i mitten av januari 2001

delägare i Endorsia.com International AB,

en elektronisk handelsplats för industriella

varor och tjänster i Europa. 

Det under föregående år aviserade föränd-

ringsprogrammet inom Sandvik Steel innebär

bl a rationalisering av produktionsstrukturen

och av försäljningsorganisationen i Europa. I

programmet som löper under en period av tre

år skall antalet anställda minska med totalt

600-700 personer. För första halvåret 2001

uppgick minskningen till 300 personer varav

150 personer i andra kvartalet. Hela pro-

grammet fortgår enligt plan. 

FÖRSTA HALVÅRET 2001

Orderingången för första halvåret uppgick till

25 550 MSEK (22 730) vilket var en ökning

SANDVIK TOOLING (Sandvik Coromant, Sandvik CTT och Sandvik Hard Materials)

MSEK Kv 2 2001 Kv 2 2000 Förändr. % Kv 1-2 2001 Kv 1-2 2000 Förändr.%
Orderingång 4 253 3 895 +/-0* 8 678 7 952 +2*
Fakturering 4 296 3 832 +3* 8 554 7 650 +6*
Rörelseresultat 892 770 +16 1 770 1 570 +13

% 21 20 21 21

* i fast valuta för jämförbara enheter.

SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION 

MSEK Kv 2 2001 Kv 2 2000 Förändr. % Kv 1-2 2001 Kv 1-2 2000 Förändr.%
Orderingång 3 923 2 630 +35* 7 094 5 352 +21*
Fakturering 3 270 2 666 +8* 6 254 4 914 +15*
Rörelseresultat 351 287 +22 666 496 +34

% 11 11 11 10

* i fast valuta för jämförbara enheter.

SANDVIK SPECIALTY STEELS (Sandvik Steel, Kanthal och Sandvik Process Systems)

MSEK Kv 2 2001 Kv 2 2000 Förändr. % Kv 1-2 2001 Kv 1-2 2000 Förändr.%
Orderingång 3 696 3 737 -11* 7 538 7 511 -8*
Fakturering 3 763 3 583 -5* 7 453 6 902 +/-0*
Rörelseresultat 341 321 +6 658 588 +12

% 9 9 9 9

* i fast valuta för jämförbara enheter.

RÖRELSERESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE, MSEK

Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helår Kv 1 Kv 2 Kv 1-2
2000 2000 2000 2000 2000 2001 2001 2001

Svk Tooling 800 770 735 830 3 135 878 892 1 770
Svk Mining and Construction 209 287 286 291 1 073 315 351 666
Svk Specialty Steels 267 321 86 306 980 317 341 658
Seco Tools1) 197 190 156 197 740 240 220 460
Koncerngemensamt -78 -73 -38 -72 -261 -110 -44 -154

Rörelseresultat före
jämförelsestörande poster 1 395 1 495 1 225 1 552 5 667 1 640 1 760 3 400

Jämförelsestörande poster 300 360 0 0 660 0 0 0

Rörelseresultat efter
jämförelsestörande poster 1 695 1 855 1 225 1 552 6 327 1 640 1 760 3 400

RÖRELSERESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE, % AV FAKTURERING

Svk Tooling 21 20 20 20 20 21 21 21
Svk Mining and Construction 9 11 11 11 11 11 11 11
Svk Specialty Steels 8 9 3 8 7 9 9 9
Seco Tools1) 22 20 17 19 20 22 20 21

Rörelseresultat före 
jämförelsestörande poster 14 14 12 13 13 14 14 14

Rörelseresultat efter 
jämförelsestörande poster 16 17 12 13 14 14 14 14

1) Genom majoritetsinnehav i Seco Tools konsoliderar Sandvik detta bolag.
För kommentarer hänvisas till bolagets delårsrapport.
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KONCERNEN I SAMMANDRAG, MSEK

Kv 2 Kv 2 Kv 1-2 Kv 1-2
RESULTATRÄKNING 2001 2000 2001 2000

Fakturering 12 440 11 040 24 490 21 360
Kostnad för sålda varor -8 552 -7 441 -16 492 -14 155

Bruttoresultat 3 888 3 599 7 998 7 205

Försäljnings- och administrationskostnader -2 254 -2 175 - 4 585 -4 372
Övriga rörelseintäkter och -kostnader +126 71 -13 57
Jämförelsestörande poster 0 360 0 660

Rörelseresultat 1 760 1 855 3 400 3 550

Finansiella intäkter och kostnader, netto -125 -105 -240 -240

Resultat efter finansnetto 1 635 1 750 3 160 3 310

Skatter -593 -632 -1 151 -1 098
Minoritetsandelar -60 -60 -126 -116

Nettoresultat 982 1 058 1 883 2 096

BALANSRÄKNING

Anläggningstillgångar 21 604 18 251
Varulager 13 075 10 682
Kortfristiga fordringar 12 385 11 314
Likvida medel 1 916 1 858

Summa tillgångar 48 980 42 105

Eget kapital 23 402 20 600
Minoritetsandel i eget kapital 883 820
Räntebärande avsättningar och skulder 11 469 10 022
Icke räntebärande avsättningar och skulder 13 226 10 663

Summa avsättningar, skulder och eget kapital 48 980 42 105

KASSAFLÖDESANALYS

Resultat efter finansnetto 1 635 1 750 3 160 3 310
Ej kassapåverkande poster -738 -334 -541 -472
Återläggning av avskrivningar 611 555 1 192 1 111
Betald skatt -421 -478 -955 -1 005
Förändring av rörelsekapital -361 -744 -1 161 -1 484

Kassaflöde från den löpande verksamh. (oper. kassaflöde) 726 749 1 695 1 460

Investeringar, förvärv och avyttringar -573 -544 - 1 161 -1 368
Finansieringsverksamhet, ändring av lån, utdelningar -230 -564 -825 -605
Kassaflöde -77 -359 -291 -513
Likvida medel vid periodens början 1 946 2 209 2 097 2 369
Kursdifferens i likvida medel 47 8 110 2
Likvida medel vid periodens slut 1 916 1 858 1 916 1 858

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 22 472 20 109
Effekt av byte av redovisningsprincip 547 516
Ingående eget kapital justerat i enlighet med ny princip 23 019 20 625
Förändring p g a ändrade omräkningskurser 1 348 -51
Utdelning till aktieägare -2 328 -2 070
Återköp av egna aktier -520 0
Periodens resultat 1 883 2 096
Utgående balans 23 402 20 600

NYCKELTAL

Antal utestående aktier vid periodens slut (’000) 256 380 258 696
Vinst per aktie före jämförelsestörande poster, SEK* 13,50 10,70
Dito efter full utspädning** 13,30 10,50
Vinst per aktie efter jämförelsestörande poster, SEK* 13,50 17,80
Dito efter full utspädning** 13,30 17,40
Avkastning på sysselsatt kapital före jämförelsestörande poster* 18,7 17,2
Avkastning på eget kapital före jämförelsestörande poster* 15,4 13,9
Nettoskuldsättningsgrad 0,4 0,3

* Senaste 12 månader dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier, 258 233 000 per 30 juni 2001.
** Det genomsnittliga antalet aktier efter full utspädning av utestående konvertibel- och optionsprogram uppgår

till 263 154 000 per 30 juni 2001.

● I februari beslutades att investera ca 40

MSEK i en utbyggnad av Sandvik Hard

Materials hårdmetallfabrik i Mexico City.

Genom investeringen ökas produktions-

kapaciteten inom flera snabbt växande

produktområden inom bl a fordons-, flyg-

och formbearbetningsindustrin. 

● I februari beslutades att stänga enheten

för tillverkning av sänkborrningsverktyg i

Mexico med ca 60 anställda och flytta

verksamheten till Sandvik Tamrock Tools

bergborrfabrik i Sandviken som sedan

tidigare producerar liknande verktyg. 

● I slutet av februari träffade Sandvik CTT

en överenskommelse med det brittiska

företaget Angus MacInnes & Co., Glas-

gow, om övertagande av försäljningen och

marknadsföringen av Prototyps produkter

i Storbritannien. 

● Sandvik förvärvade i början av mars reste-

rande 49 % av aktierna i Sandvik Choksi

Ltd. från det indiska företaget Choksi Tube

Company Ltd. Sandvik har ägt 51 % av

aktierna sedan företaget grundades 1996.

● Sandvik har efter avslutat uppköpserbju-

dande per den 10 juli 2001 köpt 284 530

aktier i Sandvik Asia Ltd för 55 MSEK.

Ägarandelen uppgår därefter till ca 89 %. 

● I mitten av maj förvärvade Sandvik 

Tooling 80 % av det brasilianska företa-

get Hurth-Infer SAs tillverkning och

försäljning av solida hårdmetallverktyg.

Sandvik Hurth-Infers försäljning uppgår

till 65 MSEK och antalet anställda är 75. 

● I början av juni förvärvade Sandvik

Mining and Construction det chilenska

företaget Bafco Mineria y Servicios S.A.

som är ledande inom service till gruv-

industrin i Chile. Omsättningen är ca 85

MSEK och antalet anställda 180.

● I juni träffade Sandvik Mining and 

Construction en överenskommelse med

det finska företaget Metso Corporation

om förvärv av delar av Svedala Industri

AB. Metsos nu aktuella uppköpserbjudan-

de på Svedala Industri förutsätter av

konkurrensskäl att vissa delar av företa-

gets verksamhet avyttras. Sandviks över-

tagande förutsätter slutförande av Metsos

erbjudande samt berörda myndigheters

godkännande som väntas inom den när-

maste tiden. Verksamheten omsätter 1 400

MSEK och antalet anställda är ca 900. 

Sandviken den 8 augusti 2001

SANDVIK AB; (publ)

Clas Åke Hedström

Verkställande direktör och koncernchef

Rapporten för andra kvartalet har ej varit föremål för
särskild granskning av bolagets revisorer. Delårsrapporten
för tredje kvartalet 2001 offentliggörs den 9 november.



Porto
betalt

Visste du att
Sandvik lagt in en 
högre växel

När vi gick in i 1900-talet hade vi cirka 1500

anställda och en omsättning på omkring sju

miljoner kronor. 

När vi nu är i början av ett nytt århundrade 

– och årtusende – är vi en världsomspännande

koncern. Vi har 35 000 anställda och finns i 

130 länder. Vår omsättning ligger på 44 miljarder

kronor. Verksamheten är koncentrerad till tre
kärnområden – Tooling, Mining and Construc-

tion samt Specialty Steels. 

Vi är världsledande inom alla dessa. Utifrån

denna tätposition gasar vi nu på ytterligare. Vi

lägger helt enkelt in en överväxel. Målsättningen

är klar: att öka våra marknadsandelar inom

befintliga områden. Dessutom fokuserar vi på

nya områden där vi ser möjligheter till kraftig

och snabb tillväxt. 

Under de närmaste åren är vårt mål att

uppnå 6 % årlig tillväxt i snitt. (Det är en

ökning från vårt tidigare mål på 4 % som vi

redan uppnått). Till detta kommer eventuella

förvärv. De marknader vi främst prioriterar är

Asien, östra Europa och NAFTA.  

Avkastningen på sysselsatt kapital ska i

genomsnitt uppgå till 20 % per år. Vi bibehåller

vårt mål för utdelningen – minst 50 % av vinsten

delas ut till våra ägare. 

Följ med oss på vår fortsatta resa.
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